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ओळि 

  

पॉल नावाचा एक मुलगा होता. 
त्याच ंगणितावर फार प्रेम होतं. 
तो दिवसभर आकर्मेोर्, गिना 
आणि संखयांचा ववचार करत 
बसे.  

तो आपल्या बुटांना फफत बांध ू
शकत नसे, पावाला लोिी लावू 
शकत नसे. दिवसभर गणिताचा 
ववचार करिाऱ्या या मुलासाठी हे 
जग बनलेलं नाहीये, असं त्याला 
बघून वाटे.    

लोकांशी मैत्री करून, आपल्या 
कल्पना सवाांशी वाटून घेऊन 
पॉलने या जगात आपला मागड 
कसा शोधला आणि तो जगातला 
एक प्रलसद्ध आणि लोकवप्रय 
गणितज्ञ कसा बनला, याची ही 
गोष्ट आहे.  



एक मुलगा होता. त्याच ंगणितावर फार प्रेम होतं. 
भववष्यात जगातल्या सवाडत महान गणितज्ञांमध्ये 
त्याची गिना होऊ लागली. त्याचा हा प्रवास एका 
मोठ्या समस्येमुळे सुरू झाला....  



पॉल अर्डस आपल्या आईसोबत हंगेरी िेशातल्या बुर्ापेस्ट शहरात 
राहात होता. आईच ंपॉलवर अपार प्रेम होतं. पॉलसुद्धा आईवर 
िपू प्रेम करत अस.े पॉल 3 वर्ाांचा होता तेव्हा आईला गणिताची 
लशक्षिका म्हिून शाळेत रुजू व्हावं लागलं. आपल्या गैरहजेरीत 
पॉलची आबाळ होऊ नये अशी ततची इच्छा होती. म्हिून ततने 
पॉलला एका ओळिीच्या व्यक्तिकर् ेसोपवलं. ती व्यिी पॉलची 
व्यवस्स्ित काळजी घेऊ शकली असती. ती व्यिी होती....  



या पररस्स्ितीत 
पॉल काय करू 
शकिार होता?   

फ्राउललन!  

फ्राउललनचे बरेच तनयम होत.े  

आणि ही पॉलसाठी 
मोठीच समस्या होती. 
कारि पॉलला तनयमांचा 
ततटकारा होता.  

आपि केव्हा शांत 
बसायचं, केव्हा 
िायचं, केव्हा 
झोपायचं हे िसुरं 
कुिीतरी ठरविार 

या गोष्टीचा पॉलला ततरस्कार होता.  

तो ही समस्या सोर्वू शकत नव्हता. पि पॉलला माहीत होतं की उन्हाळा 
आला की आई दिवसभर घरीच असेल आणि ती ततचा शंभर टक्के वेळ 
त्याच्यासोबत घालवेल. मग पॉल संखया मोजायला लशकू लागला, स्वत:च! 
अगिी मोठ्या मोठ्या सखंयांची गिना तो करू लागला. त्यामुळे 
उन्हाळ्याच्या सुट्टीसाठी फकती दिवस लशल्लक आहेत, हे त्याला कळू 
लागलं. हे कळल्यावर त्याला फार बरं वाटत असे.  



म्हिून पॉलने गिना करिं.... 
आणि संखयांचा ववचार करिं सुरूच ठेवलं.... 
पॉल 4 वर्ाांचा होता तेव्हा एकिा त्याने घरी 
आलेल्या एका स्त्रीला ततचा जन्मदिवस 
ववचारला. त्या स्त्रीने ततच्या जन्मदिवसाची 
तारीि त्याला सांचगतली.  
कोित्या वर्ी जन्मला तुम्ही? त्याने 
ववचारलं.  
फकती वाजता? 
ततने सांचगतलं.  
पॉलने ििभर ववचार केला. मग त्याने ती 
जन्मापासून आजवर फकती सेकंिांच ंआयुष्य 
जगली आहे, हे सांचगतलं.  

पॉलला अशी गिना करण्यात गंमत वाटू 
लागली. इतर पाहुण्यांसोबतही तो अशी 
गंमत करू लागला. 

पॉल सखंयांशी िेळत अस.े तो 
त्यांना लमळवत अस,े वजा करत 
अस.े एकिा त्याने लहान 
सखंयेतून मोठी सखंया वजा केली.  

उत्तर शनू्यापेिा कमी आल.ं  

एिािी सखंया शनू्यापेिा लहान 
कशी अस ूशकत?े  

मग आईने त्याला शनू्यापेिा 
लहान असलेल्या  सखंयांबद्दल 
सांचगतल.ं  

 

शनू्यापेिा लहान असलेल्या 
सखंयांना ऋि संखया 
म्हितात. पॉलला या सखंया िूप 
आवर्ल्या.  

आपि मोठं झाल्यावर गणितज्ञ 
बनायचं, अस ंत्याने मनाशी 
पक्कं केल.ं पि अद्याप त्याला 
िसुरी एक मोठी समस्या 
सोर्वायची होती.  

शून्य 



शाळा! योग्य वेळी आईने पॉलला शाळेत 
पाठवलं. पि पॉल आणि शाळा यांचा मेळ 
काही जमेना. पॉल िपू वेळ एका जागी स्स्िर 
बसू शकत नसे. मग उठून तो वगाडत पळत 
अस.े पि असं वतडन शाळेच्या तनयमाच्या 
ववरुद्ध होतं.   

आणि पॉलला तनयमांचा ततटकारा होता.  

त्याने आपली ही समस्या कशी 
सोर्वली?  

आपल्याला शाळेत जायचं नाही असं 
पॉलने आईला सांचगतलं. आििी 1 
दिवससुद्धा नाही, शून्य दिवसही नाही. 
शाळेच ेदिवस शून्यापेिा कमी करता आले 
तर! ऋि संखयांइतके! त्याच्या मनात 
येई. त्याने आईला सांचगतलं की तो घरीच 
राहािार.  

सुिैवाने, आईला सतत 
पॉलची चचतंा वाटत 
अस.े ततला जंतुंच ंभय 
वाटत अस.े शाळेतल्या 
मुलांकरू्न पॉलला 
अपायकारक जंतुंची 
बाधा होऊ शकते, अशी 
चचतंा ततला िात असे.  

ततने पॉलला त्याची 
समस्या सोर्वण्यात 
मित केली. आई 
म्हिाली तो घरी राहू 
शकतो - 



फ्राउललनसोबत!  

फ्राउललन शाळेपेिा बरी होती.  
किाचचत 500 पट बरी....  

फ्राउललन आणि आईने पॉलची 
सगळी कामं करत. त्या....  

 

त्याला मांसाच ेतुकर् ेकरून िेत.  

त्याला कपर् ेघालत.   

त्याच्या पावाला लोिी लावून िेत.  

 त्याच्या बुटांची फीत बांधत.  

हे पॉलसाठी बरंच होतं. कारि त्यामुळे तो दिवसभर संखयांचा ववचार 
करायला मोकळा राहात अस.े संखया हे त्याच ेघतनष्ट लमत्र होते. तो 
त्यांच्यावर र्ोळे झाकून ववश्वास ठेवू शकत असे. कारि संखयांच ंवतडन 
कधीच बिलत नसे. संखया तनयम पाळत असत. पॉलला तनयम आवर्त 
नसत, पि त्याला संखयाचं ेतनयम आवर्त असत. हळूहळू पॉल 7, 8, 9 
वर्ाांचा झाला. पि तो 10 वर्ाांचा झाला तेव्हा प्रेमात पर्ला.... 



पॉलच ंप्रेम जर्लं 
मळू संखयांवर.  
 

मूळ संखया िास 
असतात. त्यांच ेसमान 
भाग पार्ता येत 
नाहीत. त्यांना फि 
स्वत:ने फकंवा 1 ने 
भाग जाऊ शकतो.  

पदहली मूळ संखया आहे 2.  

पि ही एकच मूळ संखया सम 
आहे.  

इतर सवड मूळ संखया ववर्म आहेत.   

3, 5, 7 या मूळ संखया  
आहेत.  

पि सवडच ववर्म संखया मूळ 
संखया नसतात. 9 ही मळू संखया 
नाही. कारि 3 X 3 केल्यावर 
आपल्याला 9 लमळतात.  

मूळ संखयांबद्दल पॉलला अनेक शंका 
होत्या. त्या कधी संपतात का? त्यांच्यात 
काही ववलशष्ट रचनाबंध आहे का? संखया 
वाढवत गेलो की लगतच्या मळू 
संखयांमधलं अंतर वाढत का जातं? पॉलला 
मूळ संखयांचा ववचार करायला िूप आवरू् 
लागलं.  



मोठा झाल्यावर पॉलला 
हायस्कूलमध्ये (कॉलेजमध्ये) 
लशकावसं वाटू लागलं. 

आता त्याला शाळा 10,00,000 पटीने 
जास्त आवरू् लागली. ततिे त्याने अनेकांशी 
मैत्री केली. त्यांच्यापैकी काही त्याच्याच 
वयाच ेहोते. त्यांचंही गणितावर प्रेम होतं 
आणि ते गणितात कुशलसुद्धा होते.    

पॉल आणि त्याच ेलमत्र बुर्ापेस्टभर गणितं करत भटकत असत.  

पि पॉल त्यांच्यामध्ये सवोत्तम होता.  
त्याला लशिरावर राहायला आवर्त असे. मनोऱ्यांच्या, पवडतांच्या आणि 
इमारतींच्याही!   

तो सतत गणिताचाच ववचार करत असे, 
कुठेही असला तरी आणि काहीही काम करत असला तरी! 



पॉल 20 वर्ाांचा होईपयांत गणितज्ञ म्हिून त्याला जगभर ओळि 
लमळाली होती. लोक त्याला बुर्ापेस्टचा जािगूार म्हित असत.  पि त्याला अजुनही 

आपली िैनंदिन कामं 
कशी करायची हे कळत 
नव्हतं, जसे:  

आपले कपर् ेधिंु, 

स्वयंपाक करिं,  

पावाला लोिी लाविं. 

ही काही फार मोठी समस्या 
नव्हती. तो अजूनही घरीच 
राहात असे आणि त्याची 
आईच ही सगळी कामं 
करत अस.े  
 
 
पि मग....  



जेव्हा पॉल 21 वर्ाांचा झाला तेव्हा काही 
गणितज्ञांनी एका गणिती उपक्रमासाठी त्याला 

इंग्लंर्ला आमंत्रत्रत केलं. पॉल स्वत:च्या बळावर 
जगात फफरू, वावरू शकेल? 

 

पि पॉलने एकट्याने रेल्वेचा प्रवास केला. 
तो गणितज्ञांना भेटला. ते 
सगळे जेवायला गेले.  

प्रत्येकाने संवाि केला, 
जेवि घेतलं पि पॉल 
आपल्या पावाकर् ेएकटक 
बघतच बसला. पावावर 
लोिी कसं लावायच,ं हे 
त्याला मादहतच नव्हतं.   

शवेटी, त्याने एक सुरी घेतली, त्याला लोिी 
लावलं आणि ते पावावर पसरवलं. त्याला ते 
चांगलं जमलं. “फार अवघर् नाही काही,” 
तो स्वत:शी म्हिाला.  

पि पावाला लोिी लावता आलं 
तरी आपि या जगात 
जगण्यालायक नाही आहोत, हे 
लवकरच पॉलला जािवलं.   

स्वयंपाक, साफसफाई, 
मोटारकार चालविं, 
बायका-मुलं सांभाळिं 
वगैरे प्रकारची कामं हा 
त्याचा वपरं् नाही.   

अजूनही त्याला 
तनयम पाळिं आवर्त 
नव्हतं. म्हिून त्याने जगण्याचा आपला 

स्वत:चा मागड शोधला.  

तो एकाच दठकािी राहील , 
एकच नोकरी करेल अशीही 
व्यिी नव्हता.  
गणित करिं हाच त्याचा 
वपरं् होता.  



पॉलने काय केलं बघा: तो िोन लहान सुटकेस घेऊन 
प्रवास करत असे. सुटकेसमध्ये त्याच ेकाही कपर् े
आणि गणिताच्या वह्या असत. त्याच्या णिशात 20 
र्ॉलरपेिा जास्त पैसे नसत.  

पॉल न्यूयॉकड वरून इंक्तर्याना 
आणि ततिनू लॉसएंजेललसला 
गेला. तो जगभर फफरला, 
टोरांटोपासून 
ऑस्रेललयापयांत. “मला घर 
नाही,” तो म्हिू लागला. 
“सारं जगच माझं घर आहे.” 

स्जिे स्जिे तो जात असे, पोहोचत 
असे ततिे ततिे तेच तेच घर्त असे: 



एिािा गणितज्ञ पॉलला 
भेटायला येत असे आणि त्याला 
आपल्या घरी नेत असे.  

तो गणितज्ञ आणि पॉल लमळून 
गणिती समस्या सोर्वत बसत.  

पॉल गणितज्ञाच्या मुलांशी 
िेळत असे.  

पॉल मुलांना एस्ससलॉन म्हित असे, कारि 
एस्ससलॉन ही गणितातली एक िपू छोटी संखया 
आहे.  

आणि पॉलची आई जशी त्याची कामं करत 
असे तसंच त्याच ेजगभरातले लमत्रिेिील 
त्याला सांभाळून घेत असत.   

ते पॉलच ेकपर् ेधतू,  पॉलसाठी स्वयंपाक करत,  

पॉलला फळं कापून िेत, 

आणि पॉलची त्रबलं भागवत.  
 
तसा, पॉल हा काही साधासोपा पाहुिा नव्हता.  
 



पॉल िपू पसारा करत असे.  
एकिा टोमॅटो रसाचा र्बा 
उघर्ता आला नाही म्हिून 
त्याने त्यात िेट चाकूच 
िपुसला.   

पॉल नेहमी सकाळी 4 वाजता त्याच्या यजमानांना जागं करून म्हित असे, 
“माझा मेंि ूमोकळा आहे!” याचा अिड, तो गणित करायला सज्ज आहे.   

तो दिवसातले 19 तास गणित करायला तयार असे.  

दिवसाचे 19 तास x 
7 दिवस = 

आठवड्याचे 133 
तास.  

तरुिपिी पॉल एकिा तनयम 
मोर्ल्यामुळे एका मोठ्या 
संकटात सापर्ला. तो रेक्तर्यो 
मनोरा बघण्यासाठी कंुपिावरून 
चढून गेला.  
 
पोललसांनी त्याला अटक केली. 
तो गुप्तहेर आहे, असा संशय 
पोललसांना आला. त्यामुळे नंतर 
फकत्येक वर्े त्यांनी पॉलवर 
पाळत ठेवली.  

जगभरातल्या त्याच्या लमत्रांनी 
त्याला साि का दिली?  
त्याची काळजी का घेतली? 
त्याला पॉल काका म्हित 
त्याच्यावर प्रेम का केलं?   



पॉल अर्डस प्रततभावंत होता. तो आपली बुद्धीमत्ता इतरांसोबत वाटत असे. त्याने 
लोकांना त्यांच्या समस्या सोर्वण्यात मित केली. तो लोकांना छोट्या छोट्या 
समस्या सुचवतही असे. यालशवाय तो एक कुशल गणिती समन्वयकही होता. 
त्याने जगभरातल्या गणितज्ञांची एकमेकांशी भेट घर्वून आिली जेिेकरून, ते 
एकत्र काम करू शकतील. पॉल जाित होता: 

पॉल आणि त्याच्या लमत्रांनी लमळून मोठमोठ्या गणिती समस्या 
सोर्वल्या. त्यांनी नंबर चिअरी, कााँत्रबनेटोररक्स, प्रोबॅत्रबललस्टीक मेिर् 
आणि सेट चिअरी अशा गणिती शािांमध्येही काम केलं.  

पॉलने गणित 
सोर्वण्याच्या ववलिि 
नव्या आणि सोसया पद्धती 
आपल्या लमत्रांना 
िािवल्या.  
 
त्याने नव्या पद्धतीच ं
गणितिेिील सुरू केलं.   

पॉल आणि त्याच्या लमत्रांनी केलेल्या काही गणितांनी आपल्याला जास्त 
कायडिम संगिक आणि सचड इंस्जने दिली. त्यांचा वापर गुप्तहेर िात्यात 
जास्त चांगले संकेत बनवण्यासाठी होतो.    

गणितज्ञ + गणितज्ञ + गणितज्ञ = 
अचधक चांगलं गणित 

नंबर चिअरी, 
कााँत्रबनेटोररक्स, 

प्रोबॅत्रबललस्टीक मेिर् 
आणि सेट चिअरी 



पॉल काका आपली बुद्धीमत्ता आणि पैसा 
यांबाबत अगिी उिार होते. त्यांना लमळिारा 
पैसा ते लोकांना वाटून टाकत. त्यांनी 
गरीबांना पैसा िान केला आणि गणितातल्या 
न सुटू शकलेल्या समस्या सोर्वण्यासाठी 
पुरस्कारही दिले.  

एवढंच नव्हे, िूप म्हातारे झाले तेव्हाही 
पॉल गणितं करत रादहले.  
 
ते बुवद्धबळ िेळता िेळता गणितंही करत 
असत.  

ते कॉफी वपता वपता गणितं करत. 
त्यामुळे दिवसभरात त्यांची भरपूर कॉफी 
वपऊन होत असे.  
 

ते आपल्या जवळच्या लमत्रांसोबत 
टेबल-टेतनस िेळत तेव्हाही गणिताचा 
ववचार करत.  

आपि गणितं 
सोर्विं बंि 
करिार नाही, 
असं पॉलने 
म्हटलं होतं. 
त्याने ते िरं 
करून िािवलं. 
गणित बंि 
करिं म्हिजे 
मरून जाि,ं 
असं पॉल 
म्हित असे.  

त्यामुळेच पॉल 
एका गणित 
सभेत उपस्स्ित 
असतानाच हे 
जग सोरू्न 
गेले.    



जगभरातले गणितज्ञ आजही पॉलववर्यी चचाड करतात,  
त्यांच्यावर पे्रम करतात. पॉलला कधीही न भेटलेले 

लोकसुद्धा यात सामील आहेत.  
 लोक आपल्या अर्डस क्रमाकाववर्यी बोलतात. जर कुिी पॉलसोबत 

 गणित सोर्वलं असेल तर त्याचा अर्डस क्रमांक 1. जर तुम्ही  
पॉलसोबत काम केलेल्या व्यक्तिसोबत काम केलं असेल तर तुमचा 

अर्डस क्रमांक 2. लोकांना आपल्या अर्डस क्रमांकाचा अलभमान वाटे.  
 



फार फार वर्ाांपूवी एक मुलगा होता. त्याच ं
गणितावर फार प्रेम होतं. त्याची संखयाशी  
घतनष्ट मैत्री होती. मोठा झाल्यावरही त्याच ं 
गणितावरच ंप्रेम कमी झालं नाही. संखया 
आणि लोक हे नेहमीच त्याच ेघतनष्ट लमत्र 
रादहले. त्याला या लमत्रांची अर्चि वाटली नाही 
कधी.  



लेिकाचं मनोगत 

मी लहान होत ेतवे्हा वाचन आणि ललिािाइतकंच माझं गणितावरही पे्रम होतं. 
पि वय वाढू लागल ंतसं मला वाटू लागलं की गणित ववर्य माझ्यासाठी नाही. मग मी 
एका महान गणितज्ञावर पुस्तक का ललदहलं? याचं सारं शे्रय माझ्या िोन मुलांना जातं. 
माझा मोठा मलुगा आरोन, याला बालपिापासूनच गणित आवर्त होतं. तो ववरंगुळा 
म्हिून गणित सोर्वत बसे. एकिा त्याने मला पॉल अर्डस नावाच्या गणितज्ञाववर्यी 
सांचगतलं. माझा छोटा मलुगा बेंजालमन गणितपे्रमी नव्हता, पि त्यानेही एकिा  
अर्डसचा उल्लेि केला. तवे्हा मला वाटल ंकी या व्यक्तिबद्दल जास्त मादहती घेतली 
पादहजे. याच प्रवासात मला पॉल आणि त्याच्या आयुष्याबद्दल स्जव्हाळा वाटू लागला.  

  
पॉल हा असामान्य व्यिी होता. िरंतर तो या जगात माविारा प्रािी नव्हताच. 

तरीही त्याने आपली ववलिि कारफकिड घर्वली, हजारो लमत्र जमवले. मला त्याचं 
औिायड भावलं. तो प्रततभावंत होता, त्याने एकहाती काम केलं अशी काहीशी त्याची 
प्रततमा आपल्या मनात आहे. एका तनष्िांत गणितज्ञाची अशीच प्रततमा असते, नाही 
का? गणितज्ञ एकटा काम करतो, समस्यांशी झंुजतो, संखयाशंी िेळतो. पि पॉल 
आपली बुवद्धमत्ता इतरांसोबत वाटत असे. एक लमत्र त्याला मधमाशी म्हित असे. कारि 
त्याने भटकंती करून गणिताचे परागकि गोळा केले होते. त्यामुळे गणिताच्या नवनव्या 
शािा तनमाडि झाल्या. गणित मजेशीर आणि सामास्जक होऊ शकतं, हे पॉलने जगाला 
िािवून दिलं. सॅनफ्रास्न्सस्कोतल्या एका चचडच्या लभतंीवर पॉलचं छायाचचत्र एका 
संताच्या रुपात लावलं आहे. त ेततिे नसतं तर मीच तशी लशफारस केली असती.     

  
पॉल अर्डसवर पुस्तक ललदहिं एक आव्हान होतं. त्याच्या आयुष्यातल्या अनेक 

आकर्डक गोष्टी यात सामील करता आल्या नाहीत. उिाहरिािड, काही ि:ुिि घटना. पॉल 
अर्डसचा जन्म 26 माचड 1913 रोजी, बुर्ापेस्टमध्ये झाला. पॉलची आई त्याला जन्म 
िेण्यासाठी हॉस्पीटलमध्ये होती तवे्हा त्याच्या िोन्ही बदहिींचा स्कालेट तापाने मतृ्यू 
झाला. पॉलच ेआईवर्ील उध्वस्त झाले. आईने नंतर पॉलला सांचगतलं की त्याच्या 
बदहिी त्याच्यापेिाही हुशार होत्या.  

  
पॉल तीन वर्ाांचा होता तवे्हा त्याच ेवर्ील पदहल्या महायुद्धात लढण्यासाठी गेले. 

त्यांना पकर्ण्यात आलं आणि सायबेरीयाच्या तुरंुगात ठेवण्यात आलं. त्यामुळे पॉलच्या 
आईला पॉलच्या सुरिेबद्दल नेहमी काळजी वाटत असे. पॉलला त्याच्या वक्तर्लांनी अनेक 
गोष्टी लशकवल्या. त्यांनी पॉलला मूळसंखयांची ओळि करून दिली, इतर गणित 
लशकवलं, इंग्रजी व फ्रें च बोलायला लशकवलं. युद्धबंिी असताना त्याच्या वक्तर्लांनी या 
भार्ा लशकल्या होत्या.  

चबेचीव नावाच्या एका व्यक्तिचं प्रमेय लसद्ध केल्यावर पॉल नावारुपाला आला. 
एका गणितज्ञानुसार पॉल ववनम्रतनेे म्हित असे: “चबेचीव जे म्हिाला तचे मी 
पुन्हा सांचगतल.ं N आणि  2N यांच्या िरम्यान एक मूळसंखया नेहमीच आढळत.े” 
पॉलच्या मत ेसवड लसद्धता मोहक आणि साध्यासरळ असल्या पादहजेत. त्याची 
कल्पना होती की िेवाने त्याच्या पुस्तकात सवड मोहक लसद्धता ललदहलेल्या आहेत.  

  
पॉलने घराबाहेर पदहला प्रवास केला 1934 साली. तो इंग्लंर्मधल्या माँचसे्टर 

शहरात गेला. त्याला युरोप सोर्ायचं नव्हतं. पि नाझींची सत्ता आल्यावर पॉल 
आणि त्याच्यासारिे अनेक ज्यू लोक संकटात सापर्ले. 1938 साली पॉलच्या 
आईवक्तर्लांनी त्याने अमेररकेत जावं असं सांचगतलं. िसुऱ्या महायुद्धात पॉलच ेअनेक 
नातलग मारले गेले. त्याच काळात त्याच्या वक्तर्लांना नैसचगडक मतृ्यू आला. सुिैवाने 
त्याची आई मात्र बचावली.  

  
1941 साली पॉल उत्साहाच्या भरात एका रेक्तर्यो मनोऱ्याच्या कंुपिावर चढला. 

तो युद्धाचा काळ होता आणि अमेररकी लोकांना परिेशी लोकांबद्दल संशय वाटे. 
पॉलला ववचारण्यात आलं तवे्हा तो उत्तरला की त्याने “प्रवेशबिंी” हा फलक 
वाचलाच नाही. कारि तो गणिताचा ववचार करत होता. किाचचत हे िरंही असावं, 
पि अमेररकी सरकारने या दृवष्टकोनातून ववचार केला नाही. त्यांना वाटलं की पॉल 
गुप्तहेर होता. 1954 साली, शीतयुद्धािरम्यान, तो अॅमस्टररॅ्म येिील आंतरराष्ट्रीय 
गणितज्ञ संमेलनात भाग घेऊ इस्च्छत होता. त्याला अमेररकेचा परतीचा स्व्हसा हवा 
होता. त्याची चौकशी पूिड झाली तवे्हा त्याने सवड प्रश्ांची प्रामाणिकपिे उत्तरं दिली. 
पि त्याची काही उत्तरं, तो तनिोर् असला तरी (जसं, तो आईला भेटण्यासाठी 
हंगेरीला गेला होता), अचधकाऱ्यांना अमेररकेसाठी धोकािायक वाटली. अचधकाऱ्यांनी 
त्याला अमेररकेत पुन्हा प्रवेशाची परवानगी नाकारली. तरीही पॉलने प्रवास केला. 
त्याला अजूनही तनयमांचा ततटकारा होता. पुढचं एक िशकभर त्याला अमेररकेत 
परतायची परवानगी लमळाली नाही.  

 
  
पॉलची आई दिघडकाळ जगली. बराच काळ त ेएकमेकांपासून िरू रादहले. पि 

तरीही त ेमनाने एकमेकांच्या नस्जकच असत. कधीकधी आईसुद्धा पॉलसोबत 
गणिताच्या सभांना जात असे.  

  
20 ससटेंबर 1996 रोजी, पोलरं्च्या वॉसाड शहरात एका गणितज्ञ सभेत पॉलचं 

तनधन झालं. पि आजही तो गणितज्ञांना पे्ररिा िेतो. पॉलच्या न सुटलेल्या 
समस्यासंाठी पुरस्काराची रक्कम आजही लशल्लक आहे आणि लोकांना अजूनही 
अर्डस क्रमांक लमळत आहेत.  


